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Bästa Isabella Lövin, 

 

Inför kommande ministerdebatt om utvärderingen av vattenlagstiftningen som sker vid mötet med 

miljörådet, den 5 mars 2020, önskar vi att du tar ställning för att stödja bibehållandet av 

vattendirektivet i sin nuvarande form, i linje med det positiva resultat som kommissionens 

hälsokontroll påvisat. 

 

I oktober 2017, tillkännagav den Europeiska kommissionen att en hälsokontroll skulle 

genomföras gällande vattendirektivet och översvämningsdirektivet. Mer än 2 år senare, efter en 

utförlig utvärdering, har processen nu kommit till ett vägskäl. Slutsatserna från hälsokontrollen 

har tydligt fastställt: “The fact that the WFD’s objectives have not been reached fully yet is largely 

due to insufficient funding, slow implementation and insufficient integration of environmental 

objectives in sectoral policies, and not due to a deficiency in the legislation.” 

 

En nyligen genomförd analys av vattendirektivet av Leibniz Institute of Freshwater Ecology, har 

kommit till samma slutsats som hälsokontrollen: “Reasons for the poor performance are not 

down to the Water Framework Directive itself. In fact, this is a technically sound and expedient 

policy document.” 

 

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) 

rapporterar att vattenmiljöer är bland de mest utarmade ekosystemen i världen. 

Världsekonomiskt forums Global Risks Report 2020 har identifierat vattenkrisen som en av topp 

5 globala risker under 5 år i rad (2015-2020). Enligt en ny publicering från den Europeiska 

miljöbyrån (EEA) består klimatförändringarnas påverkan i Europa främst av ökad torka, kraftiga 

skyfall och översvämningar. Vi vet att nästa decennium kommer vara avgörande för att bekämpa 

klimatförändring och för att skydda miljön.  

 

Hälsokontrollens slutsatser visar att “the Water Framework Directive is sufficiently prescriptive 

with regard to the pressures to be addressed, and yet flexible enough to reinforce its 

implementation as necessary with regard to emerging challenges not mentioned in the Directive 

such as climate change, water scarcity and pollutants of emerging concern”, vattendirektivets 

betydelse kan inte längre bli ifrågasatt.  
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Sportfiskarna anser att vattendirektivet ger ett starkt skydd för våra vatten genom att lagen dels 

säger att inga vatten får försämras, och att den dels sätter mål för hur mycket bättre våra vatten 

ska bli. Samtidigt gör möjligheten till undantag att samhällsviktiga verksamheter inte behöver 

hindras av direktivet. Eventuella oklarheter i direktivet går sannolikt att justera eller förtydliga 

genom förändringar i CIS-vägledningar, smärre ändringar i bilagor m.m., utan att direktivet rivs 

upp och görs om.  

 

Medan vi närmar oss tidsfristen för direktivets 3:e förvaltnings- och åtgärdsprogram, med 

deadline i slutet av 2021, behöver Vattenmyndigheterna en tydlig lagstiftning för att kunna 

planera och finansiera de undersökningar och åtgärder som behövs för att uppnå god status för 

allt yt- och grundvatten, ett mål som vi alla delar. Den europeiska gröna given kan och borde 

användas i arbetet mot målet att nå en god vattenstatus år 2027, och inte hindras av debatten 

gällande huruvida det ska ske en revidering av vattendirektivet eller inte.  

 

Vi uppmanar er att enas tillsammans med de 375000+ medborgare, nära 6000 forskare, och 

130+ civilsamhälleliga organisationer och ta tydlig ställning för att stödja bibehållandet av 

vattendirektivet i sin nuvarande form under miljörådets debatt den 5 mars.  

 

 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Sten Frohm 

Generalsekreterare  

 

 


